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Litrão e Droga Max decidem 
título da Copa AABB hoje
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Acontece nesta quar-
ta-feira a grande deci-
são da Copa AABB de 
Futebol Society Master. 
O jogo acontece às 20 
horas, na sede da Asso-
ciação Atlética Banco do 
Brasil (AABB). Antes, 
uma partida preliminar 
definirá o 3º lugar da 
competição. Bem Es-
tar X Denise entrarão 
em campo para definir 
qual time ficará com os 
R$ 500,00 de premiação 
destinados ao terceiro 
colocado.

Litrão e Droga Max 
se enfrentam logo de-
pois. O campeão leva 
para casa R$ 1.500,00. 
Já o vice, R$ 1.000,00. 
Mais do que dinheiro, os 
times travarão uma ba-
talha pela reputação de 
seus próprios nomes no 
esporte amador em Tan-

gará da Serra. As equi-
pes voltaram a marcar 
presença constante em 
decisões por diversas ca-
tegorias.

Para o organizador 
Diones Silveira, a com-
petição pode ser consi-
derada um sucesso por 
ter aberto espaço para 
equipes da região, totali-
zando 16 postulantes ao 
título.

“Por ser para 35, a 
questão de equipes supe-
rou a nossa expectativa. 
É a primeira competição 
veterana que faço e em 
conceito de competição, 
foi mais gostoso organi-
zar”, disse, ao exaltar o 
alto nível da competição 
e adiantar que realizará 
mais competições para 
o público veterano já no 
início do ano de 2018.
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Com atletas de 35 anos, competição superou expectativas da organização

BRASIL RIDE

Tangaraenses ficam entre os melhores em competição mundial

Brasileirão 2017
Classificação Copa Naza tem 

rodada repleta de gols

FUTEBOL DE BASE

A dupla de ciclistas 
formada por Franciele 
Almeida e Fernando Raia 
disputou na última sema-
na uma das competições 
mais difíceis do mundo. 
Trata-se do Brasil Ride 
2017, que ocorreu em Ar-
raial D’Ajuda, no estado 
da Bahia.

O desempenho dos 
atletas foi simplesmen-
te fantástico. Correndo 
como dupla mista, os 
tangaraenses alcançaram 
o sexto lugar na classifi-
cação geral, colocando-se 
como a segunda melhor 
dupla do Brasil na compe-
tição que contou com ci-
clistas do mundo inteiro.

“Era uma prova que já 
sabíamos que seria mui-
to difícil pela inclinação, 
trajeto e nível dos compe-
tidores, porque veio gente 
do mundo inteiro para 
correr ali. Tínhamos a in-
tenção de chegar entre os 
dez, pelo nível do pessoal, 
pelo terreno que treina-
mos, aqui é mais plano e 
lá tem muito mais subi-
das e graças a Deus deu 
tudo certo”, afirmou Fer-
nando Raia, ao destacar 
que no terceiro, dos sete 
dias de competição, a 
dupla chegou a alcançar 
o 4º lugar.

“Foi um baita resulta-
do pelo nível da prova. 
Tivemos lá concorrentes 
thecos, alemães, france-
ses, todos na categoria e 

acabamos fechando em 
6º na mista geral e 2º 
entre as duplas do Brasil 
inteiro”, complementou.   

A preparação dos atle-
tas iniciou ainda no ano 
passado. De lá para cá, a 
dupla participou de di-
versas provas, obtendo 
grandes conquistas.

“Nós competimos 
com profissionais, que 
vivem disso. A gente 
leva uma vida normal, 
temos trabalho, família e 
foi uma experiência fan-
tástica”, pontuou Raia, ao 
ressaltar que a dupla deve 
tirar férias de competições.

“Agora, vamos descan-
sar, precisamos tirar um 
descanso para o corpo. A 
partir do ano que vem, a 
gente senta e vê o que faz”, 

finalizou
PATROCÍNIO - Bike 

Shop MT, Dermalaser, 

Supermercado Polo 
Centro, Neo Pilates, 
Confort Life, Arte Flor 

Floricultura, Brescovit 
Cerimoniais, Suplefor-
ce, Avance e Solifes.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Franciele Almeida e Fernando Raia ficaram no 6º lugar geral

No último final de se-
mana, quatro partidas mo-
vimentaram a Copa Naza 
de futebol de base. No sába-
do, 21, pela categoria sub-
13, Operário e Aefex/Droga 

Max empataram em 1 a 1, 
pelo grupo B. Pela mesma 
categoria, o Real Tangará 
venceu a equipe Califórnia/
Esmeralda por 1 a 0.

Já no domingo, 22, o 
Real Tangará venceu por 4 
a 0 o time do TTC/AABB 
pela categoria sub-13, jo-

gando pelo grupo A. Já jo-
gando pelo sub-15, vitória 
do Esporte Clube União 
por 2 a 1 sobre o time TTC/
AABB, pelo grupo B.

O vencedor desta edi-
ção da competição levará 
para casa o troféu Hélio 
Luidy.
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